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MEDIUNIDADE NO NUCLEO ESPÍRITA NOSSO LAR – NENL E 
NO CENTRO DE APOIO AO PACIENTE COM CÂNCER – CAPC 

O Núcleo Espírita Nosso Lar é uma “Comunidade filosófica, científica e 
religiosa dedicada ao crescimento moral, intelectual e espiritual da pessoa 
humana, através da prestação de serviços evangélicos, educativos, 
elucidativos, energético-espirituais e de diferentes terapias de assistência 
emocional e de bem estar físico”. (Informativo Nosso Lar- nº 1 – Editorial) 

A Missão do NENL consiste em “Dar acolhimento aos seres humanos 
que padecem de males físicos e/ou espirituais, não distinguindo a cor, a raça e 
a religião, norteando-os, capacitando-os à reencontrar o equilíbrio perdido em 
face da doença, estimulando-os na busca do alívio da dor, 
assim como a obtenção da auto cura, tudo pautado no amor, na ordem, 
disciplina e presteza no servir.” 

Baseado na doutrina Espírita, o NENL busca promover a “religação” da 
pessoa com o sua dimensão divina. Através desta “religação”, podemos 
alcançar a nossa cura. Estamos no mundo para nos curar.  Curar é abandonar 
velhos padrões, adaptar-se e harmonizar-se. É preciso vencer a si mesmo, 
ritmar o caráter ao ritmo da natureza e do coração. Curado é aquele que cultiva 
e cria  habilidades para sair das crises. 

Para cura-se é necessário conhecer a si mesmo, aceitar-se, acolher-se. 
Somos seres duais, luz e sombra. Somos os únicos responsáveis por nós 
mesmos, pela nossa transformação. Precisamos viver a nossa verdade, 
precisamos incorporar o nosso próprio Espírito, e só podemos fazer isto com 
coragem, responsabilidade, consciência e autoconhecimento. 

Como podemos perceber, em nenhum momento, seja na apresentação 
da Entidade ou na sua Missão, o NENL se propõe a desenvolver/treinar dons 
mediúnicos, na forma que estamos acostumados a ver acontecer na maioria 
das Casas Espíritas.  

Sabemos que isso causa estranheza à maioria das pessoas que 
procuram esta casa com a intenção de se desenvolverem mediunicamente. 

Muitos autores sustentam que só se devesse chamar de médiuns, os 
portadores da mediunidade ostensiva, ou seja, quando se refere a um 
intercambio direto entre os dois mundos. Entretanto é bom saber que todos os 
seres humanos têm mediunidade em estado latente, como um princípio, uma 
semente, que poderá ou não desabrochar no curso da existência terrena.  

Allan Kardec, o Codificador do Espiritismo, explica que todos os 
indivíduos são mais ou menos médiuns, no sentido de que somos 
influenciáveis pelas sugestões de espíritos desencarnados. Isto se dá através 
da sintonia mental, de forma espontânea e natural, surgindo na mente do 
indivíduo como uma idéia, um pressentimento, que são também chamados de 
“intuição”. 

Isto pode estar sendo lançado por um espírito desencarnado, e a pessoa 
aceitará a idéia ou não, dependendo do seu livre arbítrio.  
 

Entendemos que todo médium recebe as sensações através do corpo 
espiritual,(períspirito) que se manifesta em todo o sistema nervoso. Isso faz 



que todos os sentidos humanos se ampliem, de maneira a permitir sentir 
sensações diferenciadas de acordo com a sua sensibilidade. 

Conhecer o mecanismo engenhoso do intercambio com os espíritos é 
muito desejado, por todos, mas conhecer-se é fundamental para significar todo 
o processo de transformação intima que precisa acontecer. 

Na visão do NENL, desenvolver mediunidade significa desenvolver o ser. 
Na medida em que ampliamos nossa consciência através do conhecimento, na 
medida que evoluímos, nos transformamos, crescemos, nos desapegamos, 
encerramos ciclos, aprendemos a   ser flexíveis, fraternos, a ter compaixão, 
respeito,  tolerância, a compartilhar e a sermos éticos, estamos desenvolvendo 
a mediunidade. 

O maior objetivo de passarmos por tantas experiências terrenas é a 
evolução do nosso espírito. E essa evolução é a nossa cura. E quanto mais 
curados, mais natural se torna exercer a nossa mediunidade. 
Assim sendo, a mediunidade no NENL é exercida de forma sutil, sem 
ostentação, na medida em que é necessária para o cumprimento da sua 
Missão. 

Está presente em quase todas as suas formas, porém, a mais 
perceptível, pela característica da Instituição, é a mediunidade de cura, através 
da combinação de fluidos do médium com os fluidos mais etéricos dos 
espíritos. 

O NENL se preocupa sim em ensinar aos seus colaboradores técnicas 
para executar as terapias, que são intuídas e determinadas pela espiritualidade 
mentora da casa, no sentido de tornar cada vez mais eficiente e harmônico o 
atendimento aos necessitados que buscam alívio e conforto para suas dores. 
 

O maior compromisso do NENL para com seus colaboradores é 
proporcionar todas as oportunidades, através dos mais diversos meios, para a 
sua evolução, para a sua auto cura, para a sua felicidade.   
 
 


